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(( َما َأْشَهْدتـُُهْم َخْلَق السَمَواِت َواَألْرِض َوال َخْلَق َأنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتِخَذ اْلُمِضليَن مث قال اهللا عز وجل :  
، يعين هؤالء ال يستحقون أن يتخذوا أولياء ألنه ليس هلم حظ يف الكون والتدبري ،  ]51)[الكهف:َعُضًدا )

(( وال خلق خلق السماوات واألرض ألن السماوات واألرض خملوقة قبل الشياطني فاهللا عز وجل ما أشهدهم 
) يعين بعضهم من بعض ، يعين ما أشهدت بعضهم خلق بعض ، فكيف تتخذوم أولياء وهم ال أنفسهم )

لة شاركوا يف اخللق وال خلقوا شيئًا بل وال شاهدوا خلق السماوات واألرض ، وال خلق أنفسهم ، ويف هذه اجلم

دليل على أن كل من تكلم يف شيء من أمر السماوات واألرض بدون دليل شرعي أو دليل حسي فإنه ال يقبل 

قوله ، مثًال لو قال : السماوات تكونت من كذا واألرض تكونت من كذا وبعضهم يقول : األرض قطعة من 

 ما أشهدك خلق السماوات الشمس وما أشبه ذلك من كالم الذي ال نعلم صحته ، فإنا نقول له : إن اهللا

واألرض ولن نقبل منك أي شيء من هذا إال إذا وجدنا دليًال حسياً ال مناص لنا به فحينئذ نؤمن به ألن القرآن 

) يعود إىل اهللا عز (( كنت )) الضمري (( َوَما ُكنُت ُمتِخَذ اْلُمِضليَن َعُضًدا ) ال يعارض األشياء احملسوسة .

) أي أنصارًا ينصرون دينهم ، ليش ؟ ألن املضل يصرف الناس عن الدين ْلُمِضليَن َعُضًدا )(( ُمتِخَذ اوجل 

فكيف يتخذ اهللا عز وجل املضلني عضدا ؟ وهو إشارة إىل أنه ال ينبغي لك أنت أيها اإلنسان أن تتخذ املضلني 

وال تعتمد على أهل األهواء  عضدًا تنتصر م فإم لن ينفعوك بل سيضرونك ، إذًا ال تعتمد على السفهاء

املنحرفة ألم ال ميكن أن ينفعوك بل يضروك فإذا كان اهللا عز وجل مل يتخذ املضلني عضدا فنحن كذلك ال 

ينبغي لنا أن نتخذ املضلني عضدا ألم ما فيهم خري ويف هذا النهي عن بطانة السوء ، انتبه ، النهي عن بطانة 

(( َويـَْوَم  ) .(( ُمتِخَذ اْلُمِضليَن َعُضًدا )وأن حيذر اإلنسان من جلساء السوء السوء وعن مرافقة أهل السوء ، 
) يعين أذكر يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ، فينادوم وال يستجيبون ) الِذيَن َزَعْمُتمْ  يـَُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئيَ 

الِذيَن  نَاُدوا ُشرََكاِئيَ  ((ن شركائكم الذين كنتم تزعمون ؟ هلم ، وهذا مىت ؟ هذا يكون يوم القيامة يقال هلم : أي
 ( لمن الملك اليوم ؟ )) ألنه يف ذلك اليوم يقول اهللا عز وجل : )َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهْم  َزَعْمُتمْ 

بدوها يف النار قال اهللا فهذه األصنام ال تنفع أهلها بل إا تلقى هي وعا ( هللا الواحد القهار )فيجيب نفسه 

ُتْم َلَها َوارُِدوَن )عز وجل :  ، يقول اهللا عز  ]98)[األنبياء:(( ِإنُكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َحَصُب َجَهنَم َأنـْ

نَـُهْم َمْوبًِقا ) َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهمْ (( وجل  الك يعين جعلنا بينهم شيئًا ال املوبق مكان اهل )َوَجَعْلَنا بـَيـْ

ميكن أن يذهبوا إىل شركائهم وال أن يأتوا شركائهم إليهم بل هو مهلكة وهو عبارة عن تيئيس هؤالء من أن 

نَـُهْم َمْوبًِقا )(( ينتفعوا بشركائهم يوم القيامة  أرأيت إن كان بينك وبني صاحبك أو من تنتصر به لو   )َوَجَعْلَنا بـَيـْ

خندقًا من نار هل ميكن أن تذهب إليه لتنصره أو يأيت إليك لينصرك ؟ ال ميكن ، هؤالء جيعل  كان بينك وبينه
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 ِإنا ِمنَ  (() ارمون يعين الكافرين كما قال عز وجل : ) (( َورََأى اْلُمْجرُِموَن النارَ  اهللا بينهم يوم القيامة موبقاً .
) ظنوا مبعىن أيقنوا أم مواقعوها والظن يأيت ) َفظَنوا َأنـُهْم ُمَواِقُعوَها (( ، ]22)[السجدة:اْلُمْجرِِميَن ُمنَتِقُموَن )

) يعين يوقنون (( يظنون )،  ]46)[البقرة:) رَبِهْم  ا(( الِذيَن َيظُنوَن َأنـُهْم ُمالُقو مبعىن اليقني كما يف قوله تعاىل : 

األمرين املشكوك فيهما ال يدخل يف اإلميان لكنهم يظنون أي  أم مالقوا اهللا ، وإال فالظن الذي هو ترجيح أحد

َها َمْصرِفًا ) ((يوقنون ، هنا رأوها وأيقنوا أم مواقعوها  نسأل اهللا العافية يعين مل جيدوا مكاناً  )َوَلْم َيِجُدوا َعنـْ

: ولن ، لكن هذا ابتداء يعين ينصرفون عنها إليهم ، وهذا ليس داخًال يف الظن ألنه لو كان داخًال يف الظن لقالوا 

(( َوَلَقْد َصرفْـَنا  أم ملا رأوها وظنوا أم مواقعوها مل جيدوا عنها مصرفًا أي مكاناً ينصرفون إليه لينجوا به منها .
وله تعاىل ) يعين نوعنا ، تصريف الشيء يعين تنويعه كما يف ق(( صرفنا )) )لِلناِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكل َمَثٍل 

) يعين نوعنا يف هذا (( صرفنا )) أي تنويعها من جنوب إىل مشال ، وشرق وغرب ، (( تصريف الرياح ): 

القرآن من كل مثل ، وهكذا الواقع فكالم اهللا صدق أمثاله يف القرآن جتدها متنوعة تارة إلثبات البعث ، وتارة 

رة لبيان حال اآلخرة ، وتارة تكون مطوًال ، وتارة تكون خمتصرة إلثبات وحدانية اهللا ، وتارة لبيان حال الدنيا ، وتا

) أي من كل (( من كل مثل )، فهي أنواع ، كل نوع يف مكانه من البالغة والفصاحة وغري ذلك ، وقوله : 

جنس وصنف فهذا مثل لكذا وهذا مثل لكذا ملاذا ؟ من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ، ويعقلوها ولكن يوجد 

ثل بل على العكس ، وهلذا قال : من الن
ُ
قوله :  )وََكاَن اِإلنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَدًال ) ((اس من ال يتعظ ذه امل

) بعض املفسرين يقول : اإلنسان يعين الكافر ولكن يف هذا نظرًا ألنه ال دليل على هذا بل (( وكان اإلنسان )

يعين أكثر ما عنده اجلدل ، هذا من حيث اإلنسانية لكن  نقول : اإلنسان من حيث اإلنسانية أكثر شيء جدالً 

من حيث اإلميان املؤمن ال يكون جمادًال بل يكون مستسلمًا للحق وال جيادل فيه وهلذا قال عبد اهللا بن مسعود 

رضي اهللا عنه : " ما أويت قوم اجلدل إال ضلوا " أعوذ باهللا من ذلك وتدبر حال الصحابة رضي اهللا عنهم جتد 

م مستسلمون غاية االستسالم ملا جاءت به الشريعة وال جيادلوا ، وال يقول : مل ، وملا قال الرسول عليه الصالة أ

هل قال الصحابة : مل ؟ ال ما جادلوا ، بل  ( توضئوا من لحوم اإلبل وال توضئوا من لحوم الغنم )والسالم : 

نسان من حيث هو إنسان أكثر شيء عنده هو اجلدل ، قالوا : مسعنا وأطعنا ، وكذلك بقية األوامر ، لكن اإل

الحظ إذًا إذا مر بك مثل هذا يف القرآن الكرمي اإلنسان ال حتمله على الكافر إال إذا كان السياق يعني ذلك ، 

إذا كان السياق يعني ذلك فصار هذا عاماً أريد به اخلاص ، لكن إذا مل يكن يف السياق ما يعني فاجعله للعموم 

وََكاَن اِإلنَساُن َأْكثـََر  ((جعله إنساناً بوصف اإلنسانية واإلنسانية إذا غلب عليها اإلميان اضمحل مقتضاها لكن ا
هذا وقع يف قول الرسول عليه الصالة والسالم لعلي بن أيب طالب وفاطمة رضي اهللا عنهما   )َشْيٍء َجَدًال )
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قال له علي رضي اهللا عنه : " يا رسول اهللا إن أنفسنا  ؟ ) ( أال تقوماحينما جاء إليهما ووجدمها نائمني فقال : 

وََكاَن اِإلنَساُن  ((بيد اهللا ولو شاء أليقظنا " فوىل الرسول عليه الصالة والسالم وهو يضرب على فخذه ويقول : 
لسالم قال يف ، وال شك أن الرسول يعلم أن أنفسهما بيد اهللا والرسول عليه الصالة وا )َأْكثـََر َشْيٍء َجَدًال )

فعذر النائم وهو يعلم عليه الصالة والسالم ذلك  ( من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )الفريضة : 

  لكن يريد أن حيثهما ، وأراد علي رضي اهللا عنه أن يدفع اللوم عنه وعن زوجه فاطمة .

 ى َوَيْستَـْغِفُروا رَبـُهْم ِإال َأْن تَْأتِيَـُهْم ُسنُة اَألولِيَن َأْو يَْأتِيَـُهمُ اْلُهدَ  (( َوَما َمَنَع الناَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهمُ  
. يعين ما منع الناس عن اإلميان واالستغفار نقص يف البيان ، ملا ذكر أن اهللا  ]55)[الكهف:اْلَعَذاُب قـُُبًال )

األمثال أن يؤمن لكن ما منعه من اإلميان ضرب للناس من كل مثل وكان الواجب على اإلنسان إذا ضربت له 

نقص يف البيان األمر بني واضح وهللا احلمد أتى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم بيضاء نقية لكن العناد وهلذا قال : 

قوله :  )اْلَعَذاُب قـُُبًال ) مُ َأْو يَْأتِيَـهُ ((  ) يعين ما ينتظرون إال سنة األولني ، نعم .) ِإال َأْن تَْأتِيَـُهْم ُسنُة اَألولِينَ (( 

)، يستغفروا رم يعين يطلبون مغفرته ، فاملؤمن كثري االستغفار والكافر إذا (( ويستغفروا ربهم )) (( أن يؤمنوا )

آمن البد أن يستغفر اهللا عز وجل مما وقع منه من الذنوب فإذا آمن واستغفر زال عنهم ما كان من الذنوب قال 

اْلَعَذاُب  َأْو يَْأتِيَـُهمُ ((  . ]38)[األنفال:) ُقْل لِلِذيَن َكَفُروا ِإْن يَنتَـُهوا يـُْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلفَ (( اهللا تعاىل : 
يعين مقابلة ومعاينة، ومباشرة ، طيب وما سنة األولني ؟ سنة األولني هي أخذهم بالعذاب العام هذه  )قـُُبًال )

دعا ربه أال  صلى اهللا عليه وسلم وجل هذه األمة بعذاب شامل ألن النيب سنة األولني لكن مل يأخذ اهللا عز 

(( َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإال ُمَبشرِيَن مث قال اهللا عز وجل :  يأخذ أمته بسنة بعامة ، فأجاب اهللا دعائه .
(( ) إىل آخره ، هذه وظيفة الرسل )اْلَحق َواتَخُذوا آيَاِتي  َوُمنِذرِيَن َوُيَجاِدُل الِذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِهِ 

(( مبشرين صلى اهللا عليه وسلم إال ذين الغرضني  ) من أوهلم وهو نوح إىل آخرهم حممد) َما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلينَ 
بشر ومنذر ، مبشر من ) يعين ولن نرسلهم من أجل أن جيربوا الناس على اإلميان أو يهدوا الناس هم مومنذرين )

 ]4)[الكهف:(( َويُنِذَر الِذيَن قَاُلوا اتَخَذ اللُه َوَلًدا )؟ مبشر املؤمنني كما جاء يف أول السورة ، ومنذر الكافرين 

طيب مبشرين منصوبة ، ومنذرين منصوبة على إيش ؟ على احلال من املرسلني ،  )) ِإال ُمَبشرِيَن َوُمنِذرِينَ (( ، 

) اادلة املخاصمة ومسيت املخاصمة ) َوُيَجاِدُل الِذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطلِ ((  إال حال كوم مبشرين ومنذرين ، يعين

جمادلة ألن كل واحد جيدل حجته لآلخر وتعرفون اجلدل هو فتل احلبل حىت يشتد ويقوى هذا أصل اادلة إذاً 

 َأَبَشٌر يـَْهُدونـََنا (() واملخاصمة بالباطل باطلة مثال ذلك يقولون : (( الذين كفروا بالباطل )جيادل يعين خياصم 
، يقول : إذا كان  ]24)[املؤمنون:) نَزَل َمالِئَكةً َوَلْو َشاَء اللُه َألَ  ((، البشر يهدوننا ، يقولون :  ]6)[التغابن:)
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ذلك من اادلة ، جيادلون املشركون وما يعبدون من دون اهللا حصب جهنم فعيسى من حصب جهنم وما أشبه 

(( ِإن يف جمادلة عيسى قال اهللا تعاىل :  ) وأنواع اادلة كثرية .(( من يحيي العظام وهي رميم )فيقولون : 
َعُدوَن  (() ومنهم عيسى عليه الصالة السالم ) الِذيَن َسبَـَقْت َلُهْم ِمنا اْلُحْسَنى َها ُمبـْ ُأْولَِئَك َعنـْ

ويستفاد من اآلية أن كل إنسان جيادل من أجل أن يدحض احلق فإن له نصيبًا من هذه  . ]101)[األنبياء:)

اآلية يعين فيه نصيب من الكفر والعياذ باهللا ، ألن الكافرين هم الذين جيادلون بالباطل ليدحضوا به احلق ، فإذا 

قلنا : ينظر للغرض ما غرضهم  قال قائل : الشبهات الذي نريدها من الناس كيف يقال إا باطل وهي شبهة ؟

ا ؟ أن يدحضوا احلق ، فمثًال يف الذين ينكرون استواء اهللا على العرش يقولون : لو استوى على العرش لكان 

جسم ، ما قصدهم ذا ؟ إنكار حقيقة االستواء ، نقول : إذا هؤالء جادلوا بباطل من أجل إدحاض احلق ، 

م فهذا شيء آخر ، لكن هم أتوا ذه الكلمة ألجل إيش ؟ أدحاض احلق وأما مسألة أن اهللا جسم أو غري جس

، وحنن ال ننكر عليهم مسألة أنه جسم أو غري جسم ، ننكر أم أنكروا حقيقة االستواء أما اجلسم أو غري 

ئم بذاته اجلسم فهذا له حبث آخر ، وهو أنه ال ننكر اللفظ وال نثبت اللفظ أما املعىن فنقول : إن اهللا تعاىل قا

موصوف بصفاته يفعل ما يشاء يستوي على عرشه ، ينزل إىل السماء الدنيا ، يأيت للفصل بني عباده ، يعجب ، 

ويفرح ، ويضحك ، وقل ما شئت ، لكن مسألة اللفظ هذا ما نقره إثباتًا وال نفيًا ، املهم أنكم كلما رأيتم 

 )َواتَخُذوا آيَاِتي َوَما أُْنِذُروا ُهُزًوا ) ((ل تعاىل : شخصًا يريد أن يبطل احلق فله نصيب من هذه اآلية . قا

) أي ما أنذروا به من العذاب اختذوها هزواً مثًال (( وما أنذروا )) يعين القرآن ، (( آياتي )اختذوها أي صريوها ، 

ْصِل اْلَجِحيِم (( ِإنـَها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي أَ استهزأ الكفار ملا أخرب اهللا عز وجل عن شجرة الزقوم 
يف قعره ، فهم يضحكون كيف تكون شجرة وخترج يف أصل اجلحيم وهي أبعد ما يكون عن   ]64)[الصافات:)

النار ؟ النار حارة جافة والشجرة رطبة وباردة كيف يكون هذا ؟ فجعلوا يستهزئون ويقولون : هذا من هذيان 

ِكُلوَن (( فَِإنـُهْم َآل وا ما أنذروا به هزواً ، واهللا عز وجل قال : حممد عليه الصالة والسالم ، فاختذوا آيات اهللا واختذ
َها اْلُبطُوَن  َها َفَمالُِئوَن ِمنـْ ،  ]55- 53)[الواقعة:َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْلِهيِم ) *اْلَحِميِم  َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمنَ  *ِمنـْ

(( رتق من العطش وماذا يسقون ؟ يسقون ماء حارًا ، أعوذ باهللا ، ميلئون بطوم من هذا الزقوم مًأل تامًا مث حت
) أي على ما يف بطوم من احلميم ، ومع ذلك شربًا ليس عاديًا بالنسبة للبشر ولكنه شرب فشاربون عليه )

(( اإلبل اهليم اهلائمة العاطشة هذه الشجرة اليت يستهزئون ا هي اليت ميلئون منها بطوم يف نار جهنم ، املهم 
) أي ما أنذروا به من الوعيد سواء جاء اإلنذار يف القرآن أو يف (( وما أنذروا )) يعين القرآن ذوا آياتي )اتخ

َر بِآيَاِت رَبِه فََأْعَرَض قال اهللا عز وجل :  السنة اختذوه هزواً أي أضحوكة ولعباً وسخرية . ْن ذُكَوَمْن َأْظَلُم ِمم ))
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َها َوَنِسَي َما َقدَمتْ  (( من ) مرت علينا أوًال يف أول السورة وهذه فكيف جنمع بنيهما (( من أظلم )) ) َيَداهُ  َعنـْ
) معناها ال أحد أظلم ، وهذا قد يفيد التناقض أول السورة ماذا قال (( من أظلم )) ألن (( من أظلم )) أظلم )

َر بِآيَاِت رَبِه وهنا يقول :  )ا )افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبً  َفَمْن َأْظَلُم ِممنِ  ((اهللا عز وجل ؟  ْن ذُكَوَمْن َأْظَلُم ِمم ))
َها ) تناقض ، أحسن ما قيل يف هذا : أن كل معىن فهو بالنسبة ملا كان مياثل يعين من أظلم ممن ) فََأْعَرَض َعنـْ

أشد ما يكون  ذكر بآيات ربه فأعرض عنها من الذين يذكرون فيعرضون ، قد يذكر اإلنسان بشيء ويعرض لكن

أن يذكر بإيش ؟ بآية اهللا مث يعرض ، هذا أشد شيء ، يف افرتاء الكذب ، قد يفرتي اإلنسان الكذب على فالن 

وفالن لكن أظلم ما يكون افرتاًء عليه هو اهللا عز وجل ، وأنت إذا أخذت ذه القاعدة سلمت من إشكاالت 

باألظلمية فهذا فيه نظرية وإن كان قد قيل به ، ألنه ال ميكن كثرية أما القول : بأن أظلم وأظلم يشرتك املعنيان 

َهاأن نقول :  َر بِآيَاِت رَبِه فََأْعَرَض َعنـْ ْن ذُك(( َوَمْن ) إنه يساوي من افرتى على اهللا كذبًا ، ) (( َوَمْن َأْظَلُم ِمم
َها َر بِآيَاِت رَبِه َفَأْعَرَض َعنـْ ْن ذُكالكونية وال الشرعية ؟ نعم الكونية والشرعية (( بآيات ربه )) طيب ) َأْظَلُم ِمم (

، الكونية أن يقال له : إن كسوف الشمس والقمر خيوف اهللا ما عباده فيعرض عن هذا ويقول : أبداً خسوف 

القمر طبيعي وكسوف الشمس طبيعي وال إنذار نذر ، هذا إعراض ، أما اآليات الشرعية فكثري يذكر بآيات اهللا 

َمْت َيَداهُ (( لكنه يعرض و  يعين نسي ما قدمت يداه من الكفر واملعاصي واالستكبار وغري ذلك ) َوَنِسَي َما َقد (

مما مينعه عن قبول احلق ألن اإلنسان والعياذ باهللا كلما أوغل يف املعاصي ازداد بعداً عن اإلقبال عن احلق كما قال 

، ولذلك جيب أن تعلم أن من أشد عقوبات  ]5)[الصف:) اللُه قـُُلوبـَُهمْ  فـََلما زَاُغوا َأزَاغَ  ((اهللا عز وجل : 

الذنوب أن يعاقب اإلنسان مبرض القلب والعياذ باهللا ، اإلنسان إذا عوقب الك حبيب أو فقد حمبوب من املال 

ة ، يقول ابن هذه عقوبة بال شك لكن إذا عوقب بانسالخ القلب نسأل اهللا العافية هذه أشد ما يكون من عقوب

القيم رمحه اهللا : " واهللا ما خوف الذنوب فإا لعلى طريق العفو والغفران وإمنا أخشى انسالخ القلب من حتكيم 

 هذا الوحي والقرآن " هذا الذي خيشاه اإلنسان العاقل أما املصائب األخرى فهي كفارات وما ضاع يأيت بدله .

(( على قلوبهم ) أي صرينا (( إنا جعلنا )) ) َعَلى قـُُلوِبِهْم َأِكنًة َأْن يـَْفَقُهوهُ ِإنا َجَعْلَنا  ((يقول اهللا عز وجل : 
ِإنا َجَعْلَنا َعَلى  (() قلوب من ؟ من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ، وأعيد الضمري على مفرد باعتبار املعىن ، )

  ) .) َقُهوهُ َأْن يـَفْ  (() يعين أغطية والعياذ باهللا ) قـُُلوِبِهْم َأِكنةً 

) ملاذا أمر اهللا املالئكة )َدَم (( َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآل مناقشة ملا سبق قول اهللا تبارك وتعاىل : :  الشيخ

  أن يسجدوا آلدم ؟ 

  : ..... الطالب
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  : نعم ، إكراماً آلدم وبنيه ، طيب . الشيخ

  اب ؟ لو قال قائل : السجود لغري اهللا شرك فما اجلو 

: الصحيح يا شيخ .... يف القرآن اتباع أمر اهللا ، واتباع أمر اهللا فهو طاعة ، كذكر اهللا حني يدخل يف  الطالب

  اخلالء ، وحبس الكالم وذكر اهللا حني اخلالء يكون طاعة وال يكون معصية ....

  : إيش لون ؟ صارت الدنيا هذه مش . الشيخ

  : ..... الطالب

  سجد املالئكة آلدم والسجود لغري اهللا شرك ؟ : أقول : كيف ي الشيخ

  : صحيح يا شيخ . الطالب

  : صحيح ؟ إذاً املالئكة مشركون ؟  الشيخ

  : فيه امتثال ألمر اهللا يا شيخ ، واالمتثال ألمر اهللا طاعة وال يكون شرك . الطالب

عز وجل ، الذي جعل السجود لغري اهللا : يعين إذاً ملا أمر اهللا به مل يكن شركاً والذي جعله شركًا هو اهللا  الشيخ

  شركاً هو اهللا ، فإذا أمر به صار طاعة ، طيب .

  لو قال قائل : إن هذا سجود حتية وليس وضع اجلبهة على األرض ، ماذا نقول له ؟ 

  : هذا أمر اهللا به . الطالب

إال بدليل ، واضح ؟  : نقول قولك هذا : خالف ظاهر القرآن وال ميكن أن نصرف الكالم على ظاهره الشيخ

  طيب .

  لو قال قائل : هل إبليس من املالئكة ؟

  : ليس منهم . الطالب

  ) ؟(( إال إبليس ): كيف صح استثنائه منهم  الشيخ

  : ..... الطالب

  : وهذا االستثناء يسمى عند النحويني استثناء منقطعاً ، طيب جيد . الشيخ

   ) سامح ؟(( أفتتخذونه )االستفهام يف قوله : 

  : ..... الطالب

  : لإلنكار ، طيب . الشيخ

  ) ؟ (( وهم لكم عدو )الفائدة من قوله : 
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  : ..... الطالب

  : نعم ، اإلغراء واحلث على معاداة إبليس ، يعين كيف تفعلون وتتخذونه ولياً وهو عدو ، طيب ، جيد . الشيخ

  بني له أضراره ؟ كمال . هل يستفاد من هذا أن اإلنسان إذا أراد أن حيذر شخصاً من شيء فلي

  : نعم يا شيخ يستفاد منه . الطالب

: نعم يستفاد منه هذا ، وكذلك إذا كان يأمره بالشيء ينبغي له أن يذكر فوائده ومنافعه حىت حيمل النفس  الشيخ

  على الرتك يف املنهيات وعلى الفعل يف املأمورات .

  ) مبا قبلها ؟ ) َمَواِت َواَألْرضِ (( َما َأْشَهْدتـُُهْم َخْلَق الس ما عالقة قوله : 

  : ...... الطالب

  : بيان عدم استحقاقهم أن يكونوا أولياء ، ألم ليس هلم حق من الربوبية كذا ؟ طيب . الشيخ

هل يستفاد من هذه اجلملة أن من حتدث عن خلق السماوات واألرض أو عن خلق اإلنسان وما أودع اهللا فيه 

  قوله إال بدليل ؟  من القوة فإننا ال نقبل

  : نعم . الطالب

  : نعم ، إال بدليل حسي نقتنع به . الشيخ

  فما هي وظيفة الرسل يا فراس ؟ 

  : البالغ ، والبشارة والنذارة . الطالب

  : هل عليهم السيطرة ؟  الشيخ

  : ال ليس عليهم سيطرة . الطالب

  : هل عليهم هداية اخللق ؟  الشيخ

  : ال . الطالب

  وهو كذلك . : نعم الشيخ

  سليم ، العلماء هل وظيفتهم الدعوة والتبشري واإلنذار أو أن يوفقوا الناس للهداية ؟ 

  : العلماء يا شيخ تبع الرسل . الطالب

  : جوابك صحيح ، فإذا كان الرسل ليس عليهم هداية اخللق فالعلماء كذلك ، احلمد هللا . الشيخ

  ) .ى قلوبهم أكنة )(( إنا جعلنا علنقرأ ، يقول اهللا عز وجل : 

  : األسئلة يا شيخ . الطالب
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  : أسئلة ما شاء اهللا بصوت واحد . الشيخ

هل يؤخذ منها الرد على من قال : إن تسمية املعاصي  )) ال يـَُغاِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة ِإال َأْحَصاَها ((:  الطالب

  صغائر مل يرد يف القرآن ؟ 

  : إن إيش ؟  الشيخ

عضهم يقول : إن تقسيم املعاصي إىل صغائر وكبائر مل يرد يف النصوص ، فالوارد تسمية بعض : ب الطالب

  املعاصي كبائر فقط أم الصغائر مل يرد ، هل يؤخذ من اآلية الرد عليهم ؟

َما  (( ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَبائِرَ : هؤالء الذين قالوا بذلك عندهم نقص يف العقل ، العقل ما هو ضد اجلنون ؟  الشيخ
َهْوَن َعْنهُ  (( الِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اِإلْثِم ، هل هناك كبائر ما يقابلها صغائر ؟ اجلواب ال ،  ]31)[النساء:) تـُنـْ

، واضحة ، هذا نظري من قال : إننا نقول : إن اإلميان يزيد وال نقول :  ]32)[النجم:) َواْلَفَواِحَش ِإال اللَممَ 

يد ؟ هل يتصور زيادة بال نقص ؟ ما يتصور ، أما هذا الذي ذكر فهذا يدل على أن صغائر ينقص ، كيف يز 

  الكفار ال متحى خبالف املؤمن فإنه إذا اجتنب الكبائر حميت صغائره بذلك .

  نعم يا سليم .

تقدير ، خلق آدم بيده ، وسجود املالئكة له يا شيخ احرتام له و  سبحانه وتعاىل: هل القول بأن اهللا  الطالب

إذاً من طاعة كثري من البشر إيش ... بينهم ؟ ... املالئكة أفضل ، ...  أكثر سبحانه وتعاىلوطاعة املالئكة هللا 

  آدم خلقه اهللا بيده وأسجد له املالئكة . 

: هذه مسألة يا سليم اختلف فيها العلماء هل مؤمن البشر أفضل أو املالئكة أفضل ؟ أما هل البشر على  الشيخ

ل العموم أفضل أو املالئكة أفضل ؟ فال شك أن املالئكة أفضل ألن البشر منهم املؤمن ومنهم الكافر ، سبي

واملالئكة كلهم مؤمنون ، لكن هل مؤمن البشر أفضل من املالئكة ؟ هذا مسألة خاض الناس فيها وعندي أا 

) شيخ اإلسالم رمحه اهللا راء ظاهرًا )(( فال تمار فيهم إال ممن فضول العلم ، وأا تستحق أن يقال فيها : 

يقول : " أما يف النهاية فالبشر أفضل وأما يف البداية فاملالئكة أفضل ، ألن املالئكة ما بدر منهم معصية هللا عز 

وجل واملالئكة خلقوا من النور والبشر وجدت منهم املعاصي وخلقوا من الرتاب " لكن أنا أقول : ما له داعي ، 

فال  ( إن اهللا تعالى قال : من ذكرني في المأل ذكرته في مأل خير منهم )يه الصالة والسالم : وأما قوله عل

  يدل على التفضيل املطلق للمالئكة على البشر بل خري منهم من هؤالء فقط خبصوصهم .

، ليست اآلية أن  ]100)[يوسف:) (( َورََفَع َأبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخروا َلُه ُسجًدا : قال اهللا تعاىل :  الطالب

  اهللا أمرهم كما يف هذه اآلية ؟ 
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 (( َورََفَع َأبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخروا َلُه ُسجًدا : أحسنت ، يقول : قصة يوسف عليه الصالة والسالم إنه  الشيخ
يقال : إم مع الدهشة وهذا ظاهر أم سجدوا على اجلباه ، فاجلواب أن هذا كان يف شريعة من سبق ، أو  ))

أرادوا االحنناء ولكن سقطوا على األرض ، أو يقال إن هذ الرؤيا أريها يوسف من قبل على أنه رأى أحد عشر  

كوكبًا والشمس والقمر رآهم ساجدين فجعل من هذا إفتاء بصدودهم له ، كما جعل إبراهيم عليه السالم رؤياه 

  إفتاء بذبح ابنه ، انتهت اخلمسة .

) أي (( على قلوبهم )) أي صرينا (( إنا جعلنا )) ) ِإنا َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِبِهْم َأِكنةً  ((هللا تبارك وتعاىل: قال ا

قلوب من إذا ذكر بآيات اهللا أعرض عنها ، وحينئذ يكون املريض عاد إىل اللفظ أو املعىن ، عاد إىل املعىن ألن 

شرطيًا جيوز يف عود الضمري إليها أن يعود على لفظها فيكون مفرداً  من سواء كانت امسًا موصوًال أو كانت امساً 

وأن يعود إىل معناها فيكون جمموعًا أو مثىن حسب السياق ، أفهمتهم ؟ فإذا قلت : يعجبين من قام ، فهنا 

، إذا قلت : إذا قلت : يعجبين من قام ، املعىن  راعينا ، أين اإلفهام يا مجاعة ؟ يعجبين من قام راعينا ؟ طيب .

يعجبين من قاموا ، املعىن ، يعجنب من قمن ، املعىن ، وقد يراعى املعىن مرة واللفظ مرة أخرى ويعادل املعىن يعين 

 َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللِه َويـَْعَمْل َصاِلًحا ((قال اهللا عز وجل :  معناه قد تعود الضمائر مراعاة لألمرين يف سياق واحد .
 يُْدِخْلُه َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنـَْهارُ  ((ى اللفظ، يعين إذا أفرد فهو مبعىن اللفظ راع  ]9)[التغابن:)
 (( )) يُْدِخْلُه َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنـَْهارُ  (() اللفظ (( يدخله )، اللفظ األول معىن ؟  ]9)[التغابن:)

اللفظ ، شوف السياق واحد فروعي اللفظ أوًال مث  )ْد َأْحَسَن اللُه َلُه ِرْزقًا )قَ  (() املعىن، ) َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا

) أغطية ، ) ِإنا َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِبِهْم َأِكنًة َأْن يـَْفَقُهوهُ  ((يقول اهللا عز وجل :  املعىن ثانياً مث اللفظ ثالثاً ، طيب .

نه ، ويف هذا احلث على فقه القرآن وأنه ينبغي لإلنسان أن يقرأ ) أي يفقهوا القرآن فال يفهمو (( أن يفقهوه )

القرآن وأن يتعلم معناه كما كان الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ال يتجاوزن عشر آيات حىت يتعلموها وما فيها 

ال تسمع فال ) أعوذ باهللا القلوب عليها غطاء ، واآلذان فيها صمم ) َوِفي آَذانِِهْم َوقْـًرا ((من العلم والعمل 

يقول اهللا عز وجل : إن تدعهم  )َوِإْن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَدى فـََلْن يـَْهَتُدوا ِإًذا َأَبًدا ) ((يسمعون احلق وال يفقهونه 

) أي ما دامت قلوم يف أكنة ويف آذام وقر لن يهتدوا ، ومن أين (( فلن يهتدوا إذًا )يا حممد إىل اهلدى 

ن ال تسمع احلق ، والقلوب ال تفقه احلق والعياذ باهللا من أين يهتدوا ؟ فإذا قال قائل : هل يأتيهم اهلدى ؟ اآلذا

يف هذا تيئيس للرسول عليه الصالة والسالم من أنه وإن دعا ال يقبل منه أو فيه تسلية له ؟ الثاين يف هذا تسلية له 

بَك اْلَغُفوُر ُذو الرْحَمِة َلْو يـَُؤاِخُذُهْم ِبَما َكَسُبوا َلَعجَل (( َورَ  ، وأنه إذا مل يقبلوا احلق هؤالء لن يهتدوا إذاً أبداً .
النيب صلى اهللا عليه ) هذا أيضًا فيه تسلية للرسول عليه الصالة والسالم من وجه آخر ، وهو أن ) اْلَعَذابَ  َلُهمُ 
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ومل يعاقبوا ؟ فبني اهللا له أن اهللا الرب  قد يقول : ملاذا مل يعاجلوا بالعقوبة ؟ كيف يكذبونين وأنا رسول اهللا وسلم

َلْو (( ) الذي يلطف باملذنب ، وهلذا قال : (( ذو الرحمة )عز وجل هو الغفور أي الذي يسرت الذنوب 
 ) ألنه لو أراد اهللا أن يؤاخذ الناس مبا كسبوا لعجل هلم العذاب وقد) اْلَعَذابَ  يـَُؤاِخُذُهْم ِبَما َكَسُبوا َلَعجَل َلُهمُ 

(( َوَلْو يـَُؤاِخُذ اللُه الناَس ِبَما َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها بني اهللا عز وجل هذا العذاب يف آيات أخرى فقال : 
ُرُهْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى )(( ) ألهلكهم يف احلال ) ِمْن َدابةٍ  َبْل َلُهْم َمْوِعٌد َلْن  (( .   ]45)[فاطر:َوَلِكْن يـَُؤخ

) هذه لإلبطال ، إضراب إبطايل يعين بل لن يسلموا من العذاب إذا أخر (( بل ) )ِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئًال )يَ 

أي ملجئًا ، مىت هذا ؟ يوم القيامة ، وحيتمل أن يكون ما  )َلُهْم َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئًال ) ((عنهم 

بـُْهمُ ؤمنني كما قال عز وجل : حيصل للكفار من القتل على أيدي امل ُه بِأَْيِديُكْم َوُيْخزِِهْم  (( قَاتُِلوُهْم يـَُعذالل
َبْل  ((، فنقول :  ]15- 14)[التوبة:) َويُْذِهْب َغْيَظ قـُُلوِبِهمْ  *َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنيَن 

نقول : هذا حيتمل أن يكون املراد ما سيكون عليهم من القتل واألخذ  )ِه َمْوِئًال )َلُهْم َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدونِ 

(( َوتِْلَك ) )(( َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلما ظََلُموا  يف الدنيا أو ما سيكون عليهم يوم القيامة الذي ال مفر منه .
) والقرى مجاد ، واجلماد ال يعود ) تِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهمْ (( (( ال ) قد يقول قائل : فيه إشك) اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهمْ 

عليه الضمري بصيغة اجلمع ، يعين ما تقول مثًال : هذه البيوت مثًال عمرناهم ، ال ، هذه البيوت عمرناها ، تلك 

القرى ، ويف هذا دليل ) ؟ قال هذا : ألن الذي يهلك هم أهل (( أهلكناهم )القرى أهلكناها ، فلماذا قال : 

واضح على أن القرى قد يراد ا أهلها وقد يراد ا البناء اتمع ، أفهمتم ؟ القرية اآلن أو القرى تارة يراد ا 

َعَث ِفي ُأمهَ أهلها وتارة يراد ا املساكن اتمعة ، قال اهللا تعاىل :  ا (( َوَما َكاَن رَبَك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتى يـَبـْ
ُلوا َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَما ُكنا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإال َوَأْهُلَها ظَاِلُموَن ) ، املراد بالقرى هنا أهلها  ]59)[القصص:َرُسوًال يـَتـْ

يقول  ) ، وقد يراد ا البناء اتمع ، اتمع يسمى قرية .(( إال وأهلها ظالمون )ألن اهللا قال يف نفس اآلية : 

َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا  (() واملراد بالظلم هنا الكفر ، )(( َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلما ظََلُموا عز وجل : اهللا 
يعين جعلنا إلهالكهم موعدًا ، واهللا عز وجل يفعل ما يشاء إن شاء عجل بالعقوبة وإن شاء أخر لكن إذا  ))

(( يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويـَُؤخرُْكْم ِإَلى َأَجٍل قال نوح عليه الصالة والسالم لقومه : جاء املوعد ال يتأخر وهلذا 
، إذا جاء ال ميكن أن يؤخر ولكنه أجل معني عند اهللا عز  ]4)[نوح:) ُمَسمى ِإن َأَجَل اللِه ِإَذا َجاَء ال يـَُؤخرُ 

(( ) إىل آخره ، ) (( َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ال َأبـَْرحُ ال اهللا تعاىل : مث ق وجل يف الوقت الذي تقتضيه حكمته .
) مفعول لفعل حمذوف والتقدير أذكر إذ قال ، وهذه السورة سبحان اهللا فيها عدد من القصص ، إذ قال )
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جه األرض موسى عليه الصالة والسالم بن عمران خطب يومًا يف بين إسرائيل فقام أحدهم وقال : هل على و 

   أعلم منك ؟ قال : ال ، قال : ال ، بناء على إيش ؟ بناء على ظنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


